
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Future School Research Center

FutureStep -hanke

Tietotekniset laitteet ovat yleistyneet ja samaan aikaan nuorten fyysinen 

kunto on rapistunut. FutureStep–hankkeessa tutkitaan, voidaanko 

teknologian keinoin vaikuttaa myös positiivisesti nuorten 

liikuntatottumuksiin ja terveyteen. Tutkimuksen kohteena ovat 

yhteistoiminnalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen kannustavat 

pelinomaiset teknologiat, kuten Wii Sports -pelikonsoli, interaktiiviset 

tanssimatot ja ryhmävalmennukseen suunniteltu Polar Team2 Pro 

sykkeenmittausjärjestelmä. Lisäksi tutkitaan henkilökohtaista suoriutumista 

analysoivien laitteiden, kuten askel-, syke- ja aktiivisuusmittareiden sekä 

satelliittipaikannukseen (GPS) / paikkatietoon perustuvien laitteiden 

käyttömahdollisuuksia koulussa. Hankkeen kehitystoiminnan tuloksena 

syntyy tutkimukseen pohjautuvia pedagogisia toimintamalleja tulevaisuuden 

kouluun.

Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa ja se on osa Future 

School Research –hanketta (FSR). FSR-hanketta rahoittaa Euroopan 

sosiaalirahasto (ESR).

Toiminta ja tutkimus

Hankkeen pilotointi aloitettiin yhteistyössä Oulun kaupungin ja Polar 

Electron kanssa Myllytullin koululla keväällä 2009. 

Aktiivisuusmittari

Myllytullin koulussa testattiin aktiivisuusmittareiden käyttöä 

koululiikunnassa sekä aktiivisuusmittarin vaikutusta oppilaiden 

liikuntamotivaatioon. Oppilaat käyttivät aktiivisuusmittareita myös vapaa-

ajallaan. Pilotointitutkimukseen osallistui 47 silloista kahdeksasluokkalaista 

oppilasta. Tutkimusaineistoa kerättiin oppilailta kaksi kuukautta kestäneen 

pilotoinnin aikana kyselylomakkein ja haastatteluin.

Wii-välituntiliikunta

Keväällä 2009 Myllytullin koululla järjestettiin Wii-välituntiliikuntakokeilu. 

Oppilailla oli mahdollisuus pelata välituntien aikana liikunnallisia Wii Sports 

-pelejä ja Wii Dance Revolution -tanssipeliä. Välituntiliikuntatempaus 

koettiin niin mielekkääksi, että koulun oppilaskunta päätti hankkia koululle 

oman Wii-konsolin liikunnallisine peleineen. Myös liikunnanopettajat 

kokivat Wii-välituntiliikunnan positiivisena ja oppilaita aktivoivana 

välituntitoimintana. 

Future School Research Center / Kumpulainen, K. & Mikkola, H. (2009).

FutureStep – Liikuntamotivaation 
kohottaminen teknologiaperustaisessa 
toimintaympäristössä

Yhteystiedot

Kari Kumpulainen, KT Henna Mikkola. KM

Projektinjohtaja, FutureStep-hanke Projektitutkija, FutureStep-hanke

kari.kumpulainen@oulu.fi henna.mikkola@oulu.fi

+358 40 8242560 +358 40 184 2841

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, PL2000, 90014 

Oulun yliopisto http://www.oulu.fi/ktk/fsr,  fsr@oulu.fi

Henna Koivikko, opisk. Anna-Emilia Peltoperä, opisk.

Email: koivikko@paju.oulu.fi email: annaemil@mail.student.oulu.fi

Hyppy tulevaisuuteen –ideariihitilaisuus opettajille Myllytullin koulussa keväällä 2009

Wii-välituntiliikuntaa Myllytullin koululla keväällä 2009

Hyppy tulevaisuuteen –koulutukset liikunnanopettajille

FutureStep-hanke järjestää oululaisille liikunnanopettajille ja opettajaksi 

opiskeleville Hyppy tulevaisuuteen –koulutustilaisuuksia. Näissä 

tapahtumissa ideoidaan yhdessä teknologisten laitteiden 

käyttömahdollisuuksia koululiikunnassa ja liikuntamotivaation 

kohottamisessa.  Ensimmäinen Hyppy tulevaisuuteen koulutus- ja 

ideariihitilaisuus järjestettiin Myllytullin koululla toukokuussa 2009. 

Koulutukseen osallistui kahdeksan opettajaa,  joiden kanssa 

tutkimusyhteistyötä jatketaan syksyllä 2009. Tällöin hankkeeseen tulee 

mukaan uusia Oulun kaupungin kouluja ja opettajia.

Tähän asti hankkeessa todettua

 Opettajat suhtautuvat myönteisesti teknologian mahdollisuuksiin 

liikuntamotivaation kohottamisessa

 Oppilaat ovat ottaneet ennakkoluulottomasti vastaan uutta 

teknologiaa osaksi liikkumistaan

 Opettajat pitävät tärkeänä selkeän toimintamallin luomista 

laitteiden käyttöönotolle koulussa

Mukana olevat FutureStep-yhteistyökoulut:

Myllytullin koulu, Johanna Korkala ja Erkki Tuomiaho

Oulun Normaalikoulu,  Auli Halme ja Pasi Kurttila

Nuottasaaren koulu, Pia Vänskä

Merikosken lukio, Soile Helisten-Mikkola

Oulun Lyseon lukio, Timo Loukkola


